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  מידע חשוב 
  

    מערכת הצורות

  .בבחינת הבגרות המותאמתש חמשת הסגנונותעל פי  ממויןתרגול כל ה 

  

  ) PDF- (מספרי העמודים הם על פי עמודי קובץ ה       תוכן עניינים 

  4עמוד   -ותרגול  הסבר     1סגנון   

  21עמוד   -ותרגול  הסבר     2סגנון   

  57עמוד   -ותרגול  הסבר     3סגנון   

  79עמוד  -  הסבר     4סגנון   

    80עמוד  -  הסבר    5סגנון   

  81עמוד  -  תרגול 5+ סגנון  4סגנון   

  81עמוד  -  גזרות השונותתרגול משקלים ב  

  105עמוד  -  גזירה קווית (בסיס + צורן סופי)   

    108עמוד  -  הבחנה בין גזירה מסורגת (שורש ומשקל) לבין גזירה קווית (בסיס + צורן סופי)   

    117 עמוד  - מערכת הצורות ב תרגול מסכם   

      125עמוד  -  ותרגול  הסבר -  וצורני גזירהצורני נטייה   

  131עמוד  –  תרגולוהסבר  -  שימושי הבינוני   

  
 

ראו בעמוד הבא. – חוברת פתרונות  
 

 .להדפיס צורך אין. הקובץ בתוך התרגילים על לענות אפשר 

     ?כיצד  

  (COMMENT) הערה>     (TOOLS)כלים על ללחוץ 
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  חוברת פתרונות

   . הסברים מפורטיםחוברת נפרדת עם כל הפתרונות לכל התרגילים כולל יש 

  מתוך ההסברים והתשובות אפשר ללמוד ולהפנים את התכנים.

  

  כתיבה ממזגת

  כתיבה ממזגת כולל הסקירה על כל שלביה  

  

  )2020(על פי מיקוד קיץ שם המספר 

  הסברים, תרגול מדורג ותרגול מסכם 

  

  יעים באתר "שרי הוצאה לאור"כל התכנים מופ

  

  "שרי הוצאה לאור"  - כניסה לאתר

  

  בגוגל: שרי הוצאה לאור

  כניסה לרשומים דף הבית: ב

  .720720720יש להקליד את הקוד : בתעודת הזהות וגם בסיסמהגם 

  הספר המותאם > חוברת תרגול אינטרנטית –תפריט > ספרים > הלשון והטקסט 

  

  

 



 לשון.עברית: הבנה, הבעה ובחינה בב מערכת הצורות שלהמופיעים בחלק  חמישה סגנונות של שאלותבחוברת זו מוצגים 

 – יםלכל סגנון מוצג

  חלקית של שאלה מתוך בחינות הבגרות דוגמה* 

 הספר המותאם". –"הלשון והטקסט בסגנון זה מתוך הספר  תרגילים* 

  פתרונות מפורטים * 

 1סגנון 

 פועל –במערכת הצורות  הראשונהבדרך כלל השאלה 

 (עשוי להשתנות): נוסח השאלה

של כל אחד   הבנייןואת    השורשלפניך משפטים. בכל משפט יש פועל מודגש ובסוגריים אותו הפועל מנוקד. ציין בטבלה את  

  מן הפעלים המודגשים.

 (חלק מן השאלה) מתוך בחינת הבגרות, חורף תש"ף דוגמה

 הבניין השורש הפועל

 שמדובר בתופעה רחבה.(ְמִעידֹות)  מעידותכמויות האשפה 

 את הפסולת. (ְמַפִּנים) מפניםהסיור נערך בלילה שבו 

תרגול בסגנון זה מופיע בעמוד הבא.

התשובות לכל התרגילים שבחוברת מופיעות בחוברת נפרדת.



שלמים ומרובעים (רצוי לתרגל גם גוף וזמן)



       נפ"י/ו - פעלים דומים - הסבר ותרגול 



נל"י/ה - נל"א



עיצורים גרוניים





הסבר ותרגול

















אינו  מופיע בבחינה.







   2סגנון  

      פועל –במערכת הצורות  השנייהבדרך כלל השאלה 

  

  

           ףתש" חורףמתוך בחינת הבגרות  דוגמה

  לפניך משפטים, ובהם פעלים מודגשים.א. 

  מחפשת.את מה שאני  )מֹוֵצאתמוצאת ( בזכות המבחר הגדול אני תמיד •     

  ולא את כתובתם האמיתית. )ֻמְמֵצאת(מומצאת כי הם מעדיפים לציין כתובת , אנשים רבים הודו •     

  על קניות באינטרנט סכום חודשי קטן בהרבה מבני נוער בארצות הברית. )מֹוִציִאים(מוציאים בני נוער   •     

  

  של הפועל המודגש. הבנייןציין ליד כל משפט את  )1(    

  ?מבחינת השורש) מבין הפעלים המודגשים במשפטים, איזה פועל יוצא דופן 2(    

  שלו. השורשציין את  •       

  לפעלים האחרים. המשותףציין את השורש   •       

  באותו בניין. שם הפעולהשל כל אחד מהם ואת  שם הפועלכתוב את ם. לפניך פעלי )3(     

   )מֹוִציִאים(יאים מוצ,  )מֹוֵצאתמוצאת (         

  

  מתוך בחינות הבגרות וקיץ תשע"ט   (חלק מן השאלה) דוגמה

  

  לפניך משפטים, ובהם פעלים מודגשים.   ב. 

  במהירות. )מּוָפצֹותמופצות () בימינו הידיעות 1(     

  את פיה ותבלע אותו. )ִּתְפֶצהתפצה () לאחר פרסום הכתבה הוא קיווה שהאדמה 2(      

  את התובע בגין פרסום לשון הרע. )ִּפְּצָתהפיצתה () חברת פייסבוק 3(      

  ).ְנפֹוָצהנפוצה () זוהי תופעה 4(      

  .השורש, מיין את הפעלים המודגשים לשתי קבוצות על פי בטבלה שלפניך

  ץ-ו-פ  י/ה-צ-פ

         

  

   תשובות

  הפעיל – מֹוִציִאיםהופעל     – ֻמְמֵצאתקל    –) מוצאת 1( א. 

  מ.צ.א –י.צ.א,    שאר הפעלים  – מֹוִציִאים) 2(      

  להוציא, הוצאה –.    מוציאים למצוא, מציאה –) מוצאת 3(     

 נפוצה, מופצות - ץ-ו-פ  ,   פיצתה, תפצה - י/ה-צ-פב. 



לדלג על תרגיל זה.  יופיע בהמשך.

שלמים ומרובעים 

תרגילים בסגנון 2      התשובות מופיעות בחוברת נפרדת.













להתעלם



הוסר במיקוד. אין שאלות בגזרה זו.

נפ"י/ו





להתעלם מתרגיל זה.

הסבר - הכנה לתרגיל הבא

נל"י/ה



הסבר - הכנה לתרגיל הבא



פעלים דומים











נל"א













שאלה 6 שייכת לסגנון 3.   תרגול בנוסח זה יופיע בהמשך. 

אתם מוזמנים לנסות.



עיצורים גרוניים









נע"י/ו













השאלות מבוססות על טקסט שמופיע בספר. חלק ג 
 אין צורך בטקסט כדי לענות על השאלות.



שייך לסגנון 4.    מוזמנים לפתור סעיפים אלו.
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